
PostNL nam maandag 18 september zijn pak-
kettensorteer- en distributiecentrum op bedrij-
venpark Het Klooster in gebruik. Wethouder
Johan Gadella en Liesbeth Kaashoek, direc-
teur Pakketten & Logistiek, knipten tijdens een
feestelijke opening samen het lint door.

Wethouder Johan Gadella van Economische
Zaken: ‘De komst van PostNL naar bedrijven-
park Het Klooster betekent werkgelegenheid
voor 450 mensen in onze regio. Het Klooster
biedt ondernemers uitstekende bereikbaarheid
in het midden van het land en volop groeimo-
gelijkheden. De investering in dit duurzame
pand past in onze ambitie voor het bedrijven-
park. Het pand in Nieuwegein van 9.400 m² is
het grootste pakkettensorteercentrum van
PostNL tot nu toe.

Nieuw distributiecentrum PostNL

Aftrap Stoptobercampagne

Wethouder Johan Gadella: “De kracht van
Stoptober is de positieve aanpak en de on-
derlinge samenwerking en steun. Bekende
en onbekende Nederlanders helpen el-
kaar. Deze positieve aanpak past bij Nieu-
wegein. De camper maakte onderdeel uit
van de Lijfsyleweek in Nieuwegein, van 16
tot en met 24 september. Diverse Nieuwe-
geinse organisaties zetten zich een week
lang in voor de gezondheid van Nieuwe-
geinse inwoners. Een week vol leuke acti-
viteiten, workshops en lezingen op het ge-
bied van gezondheid. Stoppen met roken
past daarbij!”

Op meerdere plekken als gemeentehui-
zen, bibliotheken en ziekenhuizen, consul-
tatiebureaus hangen de Stoptoberposters.
Ook de huisartsen en sportverenigingen
(buurtsportcoaches) in de regio zullen dit
jaar aandacht zoveel mogelijk mensen in-
formeren over de actie Stoptober en men-
sen stimuleren de uitdaging aan te gaan.

Inschrijven voor Stoptober kan via de web-
site www.stoptober.nl De Stoptober-app
kan vanaf 28 september gedownload wor-
den (met bewijs van inschrijving). De 28
dagen niet roken-reis start vervolgens op 1
oktober.

Op 1 oktober start de vierde editie van Stoptober. Stoptober geeft iedereen die wil
stoppen met roken alle steun om 28 dagen niet te roken. Ter promotie stond de
Stoptobercamper op 19 september bij de hoofdingang van het St. Antonius Zie-
kenhuis in Nieuwegein. Bezoekers konden tussen 10.00 – 12.00 uur informatie en
tips krijgen en zich inschrijven. Job Jacobs, Ramona Vermeulen en Samantha
Kraaijeveld kwamen toevallig voorbij en zijn fervente rokers. Zij willen graag stop-
pen en hebben zich bij de camper ingeschreven. Samen met wethouder Johan Ga-
della en Marjolein Drent, longarts bij het St. Antonius Ziekenhuis en hoogleraar
ILD Universiteit Maastricht, hebben ze de aftrap gegeven van de Stoptobercam-
pagne in Nieuwegein.

WERELDWIJD EN TOCH LOKAAL!
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DeDigitaleNieuwegeiner
Wekelijkse kleine selectie nieuws

in PDF-uitgave van pen.nl

https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/
http://www.plusvanloon.nl


Kortjes

Sam's Kledingactie
Inwoners van Nieuwegein kunnen
op zaterdag 30 september aan-
staande weer hun tweedehands
kleding en schoenen te doneren bij
de inzamellocatie voor Sam's Kle-
dingactie in Nieuwegein. De op-
brengsten van de ingezamelde kle-
ding gaat dit keer naar een bijzon-
der project waarmee de slachtoffers
van de hongersnood in Zuid-Soe-
dan geholpen worden. Samen met
Cordaid gaat Sam's bijna 4.000 ge-
zinnen voorzien van een hulppak-
ket. Zo'n pakket bevat visserma-
terialen, gereedschappen en zaden,
zodat de gezinnen weer zelf voor
hun voedselvoorziening kunnen
zorgen.

U kunt uw gebruikte kleding en
schoenen inleveren op zaterdag 30
september van 10.00 uur tot 13.00
uur bij de familie Seller aan de
Ankermonde 10 in Nieuwegein.

In februari van dit jaar hebben de
Verenigde Naties de hongersnood
uitgeroepen in delen van Unity
State, in Zuid-Soedan. Dit land
kampt al jaren met een burgeroor-
log en droogte en het weinige geld
dat in het land beschikbaar is, be-
steedt de regering aan wapens.

Cordaid gelooft in structurele hulp.
De keuze voor hulppakketten waar-
mee de bevolking weer zelfvoorzie-
nend kan worden is dan ook een
logische. Op termijn profiteren meer
dan 11.000 mensen van deze vorm
van hulp.

Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar
kleding in voor mensen in nood. ki-
lo's kleding ingezameld.

Koken met PEN
Wekelijks hebben wij een lekker
recept van onze kok Eric Dekker
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Deze week maakt Eric een witlof
ovenschotel op zijn ........ Italiaans.

Eric: 'Een lekker Italiaanse witlof-
schotel, ook lekker half roodlof,
half witlof met zontomaat en gor-
gonzola.'

Het recept: https://goo.gl/AurRt6
____________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen
en wat dies meer zij, vastgelegd
volgens een vast stramien: ter
hoogte van het pand met huis-
nummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in ge-
fotografeerd. Daarbij bepaalt het
straatnamenregister van de Ge-
meentegids 2010 de alfabetische
volgorde in deze rubriek.

Deze week de Hermelijnweide in
de wijk Batau noord. Zie de foto
op: https://goo.gl/5zFDZB
____________________________

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op de Digita-
le Stad Nieuwegein maar vanwege
de vakantie deze week niet!

Zakkenrolster gezocht

Een vrouw uit Breda is donderdag 9 maart samen met
haar dochter een dagje aan het winkelen in winkelcentrum
Cityplaza in Nieuwegein. Halverwege de middag ziet ze
dat de rits van haar tas openstaat én dat haar portemon-
nee weg is. Op dat moment is er ruim 1700 euro gepind.

De portemonnee blijkt in de Hema uit haar tas te zijn ge-
stolen. Daar stond de vrouw met haar dochter op de kin-
derafdeling.

SIGNALEMENT ZAKKENROLSTER
lichtgetinte huidskleur – 35 – 45 jaar – normaal postuur –
donker haar, kleine staart – groen/grijze jas met een
bontkraag.

TIPS
Herkent u deze vrouw die de portemonnee heeft gerold?
Pak dan nu de telefoon en geef het door via de tiplijn:
0800 – 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.

Zaterdag 30 september doet
Moen Garantiemakelaars ook
mee met de landelijke Open
Huizen Dag! Tussen 11 en 15
uur kun je zonder afspraak bij
de deelnemende woningen
van hun binnenlopen. Dus als
je op zoek bent naar een
nieuwe woning, is dit je kans
om bij woningen binnen te
kijken en je te oriënteren.

Wil je deze dag beter voorbe-
reid op pad? Vraag dan een
gesprek met ons aan. Wij
coachen je graag zodat je

helemaal klaar bent voor het
kopen van een woning.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
http://www.moenmakelaars.nl
Telefoon: 030 - 60 760 60

Kijk op https://goo.gl/AYk5d4
voor het huizen aanbod.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl
Adverteren: adverteren@pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Open Huis Dag 30 september a.s.

https://www.moenmakelaars.nl
http://www.gall.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.pen.nl/artikel/video-zakkenrolster-slaat-toe-winkelcentrum-cityplaza


Rommelroute in Fokkesteeg

Op zaterdag 23 september aanstaande vindt
er in de wijk Fokkesteeg een Rommelroute
plaats. Deze wordt gehouden in verschillende
straten, verspreid over de wijk, en duurt van
11.00 uur tot 16.00 uur. Deze rommelroute is
een initiatief van ‘Bewoners initiatieven
Fokkesteeg.’

In diverse voortuinen, garages, schuren of op
parkeerplaatsen zullen de bewoners die dag
allerlei tweedehands of zelfgemaakte spullen
verkopen. Niet alleen bewoners uit de wijk
worden uitgenodigd maar ook bewoners uit
andere wijken van Nieuwegein kunnen kijken
of er wat van hun gading bij zit.

De organisatie laat weten dat er al 23 ver-
kooppunten aangemeld zijn, verspreid over
de drie delen van de wijk. Kijk voor het inter-
actieve kaartje, handig voor op je mobiele
telefoon als u door de wijk loopt die dag, op
deze weblink: https://goo.gl/xDrt3h

Statenjacht op de Museumwerf

In oktober komt het statenjacht De Utrecht
naar de Museumwerf voor onderhoud en re-
paratie. Dit feit laten de medewerkers van de
Museumwerf niet ongemerkt voorbijgaan. Dit
bijzondere schip is niet alleen prachtig om te
zien, er valt ook veel over te vertellen. Daar-
om staat De Utrecht centraal tijdens de The-
mazondag op 8 oktober en organiseert de
Museumwerf aan de Wierselaan 113 in
Vreeswijk op zaterdag 14 oktober een lezing
over dit jacht.

De Utrecht is een reconstructie van een 18e
eeuws statenjacht. Dat is iets anders dan een
replica waarbij het schip volgens voorbeeld is
gebouwd. De grondslag van De Utrecht
vormde slechts een bouwtekening uit 1746.

De Themazondag is van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. De entree bedraagt
als gebruikelijk € 2,- p.p. Bootsmaatjes en
kinderen tot 12 jaar gratis.

Eigen App Daltonschool UniQ

Daltonschool UniQ gaat met haar tijd
mee. Als eerste openbare basisschool
in Nieuwegein heeft de school een ei-
gen app in gebruik genomen, speciaal
voor de communicatie met ouders.
Geen kwijtgeraakte briefjes meer, geen
e-mails meer die verdwaald raken tus-
sen de enorme stroom aan informatie
die dagelijks binnenkomt. Voortaan heb-
ben de ouders van UniQ alle informatie
letterlijk altijd bij de hand.

Via de app worden de ouders op de
hoogte gehouden van het laatste
nieuws, wetenswaardigheden en de a-
genda, maar dat niet alleen. Ook be-
langrijke documenten kunnen ze via de
app gemakkelijk inkijken. Daarnaast is
er interactie mogelijk. Geen kwijtgeraak-
te invulstrookjes meer op UniQ, want
ook inschrijven voor bijvoorbeeld ouder-
hulp gaat voortaan via de app, net als
ziekmelden.

In de loop van het schooljaar 2017-2018
gaan ook de andere scholen van Stich-
ting Robijn met de app werken.

https://pcbuitvaartzorg.nl/agendaoverzicht/agenda


Bewoners Batau noord boos

Bewoners rond de singel bij de Rendier-
weide in Nieuwegein zijn niet tevreden
over de aanpak van botulisme van het
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
(HDSR) en de gemeente Nieuwegein. In
juli werd botulisme geconstateerd in de
singel in de wijk, waardoor alle jongen uit
een zwanennest een vreselijke dood
stierven, evenals de gehele eendenpopu-
latie en de waterhoentjes en ook de zwa-
nenouders bijna het loodje legden.

Het kostte omwonenden op dat moment
erg veel moeite om het Hoogheemraad-
schap adequaat in actie te krijgen. Ook het
bergen van dode en zieke dieren werd
door omwonenden geregeld, met behulp
van de dierenambulance. Het hele ge-
beuren riep woede en veel vragen op,
onder andere over de doorstroming van
het water ter plaatse en de staat van de
waterhuishouding. Nu, 2 maanden (!) later
zijn de omwonenden uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst met gemeente Nieu-
wegein en het Hoogheemraadschap. Het
tijdstip van de bijeenkomst en de invulling
ervan roept wederom veel vragen op…

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag
28 september en begint om 17.30 uur in
buurtplein Batau. Aldaar krijgen bewoners
een half uur de tijd om broodjes te nuttigen
en vragen op papier te zetten. Daarna gaat
men te voet naar de singel achter de Ren-
dierweide, waar men tot 19.00 uur de ge-
legenheid krijgt om van gedachten te wis-
selen met o.a. wethouder Snoeren en me-
dewerkers van het hoogheemraaadschap.
Heeft men daarna nog vragen, dan rest de
bewoners niets anders dan daarna terug te
keren naar het buurtplein om deze aldaar
voor 19.30 uur op te schrijven.

Bewoners zijn van mening dat gemeente
en hoogheemraadschap bewust voor deze
manier hebben gekozen in de hoop dat de
ergste emotie inmiddels gezakt is en
tijdstip en vorm van de bijeenkomst
menigeen zal weerhouden

Het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein moet de komende jaren veranderen van een
werkgebied met hoge leegstand naar een fraaie en aantrekkelijke omgeving waar
gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. In het kader hiervan heeft Van Wij-
nen negen kantoorgebouwen gekocht, welke door het bedrijf worden herontwikkeld
en getransformeerd naar woningen. Het project van circa 30.000m² bvo is onderdeel
van de totale transformatie van Rijnhuizen.

Van Wijnen herontwikkelt negen kantoorgebouwen

In Nieuwegein is er behoefte aan ruim
3.000 woningen voor de periode tot 2025.
Het centraal gelegen Rijnhuizen – wat
kampt met leegstaande kantoren, maar an-
derzijds gekenmerkt wordt door cultuurhis-
torische en landschappelijke kwaliteiten –
kan goed voorzien in deze behoefte.

Herontwikkeling door Van Wijnen
De negen kantoorgebouwen die Van Wij-
nen herontwikkelt en transformeert naar
woningen, bevinden zich op het voormalig
bedrijvenpark Rhijnhuyzen in Rijnhuizen.
De kantoren zijn omringd door groen en
water en gelegen naast het mooie landgoed
Rijnhuizen. “Een prachtige plek om te wo-
nen met veel historie”, aldus Jeroen
Roijers, projectontwikkelaar bij Van Wijnen.
“De kantoorgebouwen transformeren we
naar appartementen in een parkachtige
setting. Met deze grootschalige
transformatie is Rijnhuizen straks een groot
aantal woningen rijker. Hiermee verbeteren
we de kwaliteit van het gebied en geven we
de kantoorgebouwen een tweede leven,
waarbij we gebruik maken van de
bestaande kwaliteiten van het gebied.”

250 appartementen
Het project bestaat uit circa 250 apparte-
menten, variërend van 50m² tot 140m². Er

zal een mix van koop- en vrije sector huur-
appartementen komen. De appartementen
worden verder uitgewerkt in samenspraak
met beleggers en kopers. Jeroen Roijers:
“Door groen als verbindende schakel
tussen de gebouwen en de collectieve
voorzieningen, die wij opnemen in het plan,
wordt dit niet alleen een mooie plek om te
wonen, maar ook een plek voor ontmoeting
en verbinding.”

Over Van Wijnen
Van Wijnen is meer dan bouwen. We hel-
pen mens en maatschappij aan gebouwen
die de kwaliteit van het wonen, werken, zor-
gen, leren en recreëren verhogen. Dit doen
we met 1.700 betrokken en gedreven vak-
liefhebbers vanuit 24 locaties in Nederland.
We ontwikkelen, bouwen, onderhouden en
beheren. Wij geloven dat samenwerking,
pro-actief handelen en kennis delen de
sleutels vormen tot succes.

Verkoper
De kantoorgebouwen zijn verkocht door S.
van Ettekoven Holding B.V. De verkoper is
hierbij geadviseerd door Dirk Simons.

Voorzitter Hans Reusch van RTV9

https://www.meersmaakenstijl.com
http://www.pen.nl/artikel/strip-kim-houtzager-22


Last van migraine? Pijn in je rug of
gewoon niet lekker in je vel? Ju-
Well Massages biedt hulp met goe-
de, eerlijke massages!

Bij JuWell Massages kun je terecht
voor een spier-, sport- of ontspan-
ningsmassage. Ik masseer volgens
de principes van de Traditioneel
Klassieke Massage met zorg voor de

cliënt. Vaak geef ik je nog tips mee
voor een goede houding.

Het prijsniveau van JuWell Mas-
sages ligt dusdanig, dat ook mensen
met een smalle beurs terecht kunnen
voor een heerlijke massage! Stads-
pashouder? Vraag naar het speciale
tarief!

Jurryt van der Gugten
Stormerdijkstraat 12
3431 CS Nieuwegein
Tel: 06-48409575
http://www.juwellmassages.nl

De Nieuwegeinse karikaturist – cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten. (www.karikaturist.nl)

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze car-
toons en karika- turen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u
interesse? Mail voor meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Een paar weken geleden kregen van een inwoonster uit Nieuwegein al een bericht over rivierkreeften die Nieuwegein overbevolken. Zij
kwam ze tegen op het fietspad ergens in Batau noord. Natuurlijk maakte zij er een foto van en Arend een 'Foto van de Week.' Grapig
om te zien dat andere media dit soort dingen altijd oppikken van onze site. Aan Cees van Suylekom, de Maestro Culinaire van Nieu-
wegein de vraag: 'Hoe kunnen wij die kreeften bereiden?' Wellicht binnenkort meer, want we gaan op pen.nl beginnen met 100% Cees!



Afzwemmen voor B-diploma

Woensdag 20 september 2017 was het
enorm spannend voor een grote groep
kinderen. Zij zwommen af voor het eer-
ste diploma van het zwem-ABC, name-
lijk het A- diploma. Op de foto de trotse
kinderen met hun diploma A:

Felin Mulder, Noë Mulder, Martijn Sche-
vers, Lucas Christiaan Poelstra, Elif Nur
Boz, Simer Sidhu, Fayliz Joly Even, Ju-
lia Samadov, Jayden Zieltjens, Finn
Spiekstra, Keano Miltenburg, Peter
Szatmari, Alyssa Versteeg, Jaydian
Murtezaj, Dean Sonnemans, Shahd A-
min, Jermey Bex, Mees van Basten, Ra-
phaël Hofman, Nassim Talhaoui, Chris-
tian Ouzounidis, Reda Haddouchi, Alicia
van der Sar, Ylaina Ramkhelawan, Jelte
Hennevelt, Amal Segakindi, Fenna van
Oort en o.a. Davy Dimmendaal.

Alle namen en de grote foto ziet u op de
weblink: https://goo.gl/6CJf2a

Aquasporten in Merwestein

Per september bied De Mix Fitness & Leef-
stijl de verschillende aquasporten van Mer-
westein aan en verzorgt deze ook. Een
mooie samenwerking! Instructeurs van De
Mix begeleiden deze lessen professioneel en
met veel energie!

Kijk op www.demix.nl of www.merwestein.nl
voor het aanbod, tijden en alle overige infor-
matie.

Snelcursussen A- en B-diploma

Ook deze herfstvakantie bied Merwestein de
mogelijkheid om versneld door het A-diplo-
ma traject te gaan en zo eerder het diploma
te halen of voor kinderen die reeds op onze
wachtlijst staan voor het B- diploma het tra-
ject inclusief diploma versneld af te ronden.
Wees er snel bij want vol is vol.

Kijk op de website van Merwestein voor alle
informatie: http://www.merwestein.nl

http://www.merwestein.nl
http://www.sportidnieuwegein.nl
http://www.filmscanning.nl


OMKIJKEN

September 2012.

Afgelopen week vierde
DE nieuwe KOM haar
vijfjarig bestaan. Het is
dan ook alweer vijf jaar
geleden dat de nieuwe
(en huidige) DE KOM
directeur Ariane haar
voorganger, directeur
Roel, tijdens het
openingsfeest in DE
nieuwe KOM
symbolisch uitzwaaide.

In deze rubriek kijken
we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein
speelde.
Een rubriek waarin
met name mensen
de hoofdrol vervullen.

Een schone buurt
De afgelopen week zijn op ver-
schillende plekken in de Rijtui-
genbuurt in Batau zuid buurt
grondschilderingen aange-
bracht bij afvalbakken, speelp-
lekken en afvalcontainers. Dit
had de gemeente al eerder wil-
len doen maar wegens slechte
weersomstandigheden werd
het uitgesteld. De campagne
vóór een schone buurt is on-
derdeel van het vernieuwings-
plan van de Rijtuigenbuurt.

Waarom deze campagne?
Door deze grondschilderingen
aan te brengen, vragen we ko-
mende maanden extra aan-
dacht voor een schone buurt.
We willen bewoners en bezoe-
kers laten ervaren dat iedereen
het liefst in een buurt woont die
er netjes uitziet. Géén honden-
poep op veldjes waar kinderen
spelen, géén grofvuil plaatsen
op plekken waar dit niet mag
en graag afval weggooien in af-
valbakken.

Effectmeting
De komende maanden meten
we het effect van de campag-
ne. Bij succes kunnen vervol-
gens ook op andere plekken
uitingen worden aangebracht.
Het is mogelijk om de schilde-
ringen blijvend te maken.

Het vernieuwingsplan
Het vernieuwingsplan van de
Rijtuigenbuurt is op 22 juni una-
niem goedgekeurd door de ge-
meenteraad. Een plan dat sa-
men met de buurt is vormgege-
ven en waar we trots op mogen
zijn.

Met een bedrag van 4.213.000
euro start de gemeente Nieu-
wegein in 2018 met het ver-
vangen van de bestrating, her-
inrichting van parkeerplekken
en het vernieuwen van het
groen en speelplekken in de
buurt.

http://www.pen.nl/adverteren


http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_MediaMarkt-Nieuwegein,154454,-11.html




Leer 3-D printen
VAltijd al willen zien en testen
hoe een 3D-printer precies
werkt? Meld u aan voor deze
introductieworkshop op woens-
dag 27 september (15.30 tot
17.00 uur)! Voor iedereen van
9 t/m 14 jaar.

Bibliotheekleden betalen € 5,-,
niet-leden € 10,-. Tip: voor
slechts € 5,- kan je lid worden
van de bibliotheek! Aanmelden
kan via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu.

Kunstmarkt
De Media Makerspace van de
bibliotheek vindt u ook op de
kunstmarkt in de Herenstraat.
Kom op zondag 1 oktober van
11.00 tot 17.00 uur zelf een te-
kenrobot (€ 5,-) maken of een
wenskaart met geluid (€ 4,-)!

De Media Makerspace Nieuwe-
gein is een plek waar kinderen
en jongeren deze talenten kun-
nen ontwikkelen door samen
aan de slag te gaan met tech-
niek en media. 3D-printen, een
robot bouwen, filmen en pre-
senteren. Dit vindt plaats in de
Media Makerspace van de bieb

Nieuwegeins Peil
Nieuwegeins Peil is het jaar-
lijkse feest van en voor Nieu-

wegeinse auteurs en andere
cultuurliefhebbers. Dit jaar staat
Nieuwegeins Peil opnieuw in
het teken van verbindingen.
Lokale auteurs gaan samen-
werken met vluchtelingen. Het
resultaat hiervan is te zien op
donderdagavond 28 september
(20.00 tot 22.00 uur).

Nieuwegeinse schrijvers zijn
voor Nieuwegeins Peil in ge-
sprek gegaan met statushou-
ders die hun kookkunst, schil-
derijen of muzikale talenten
met ze deelden. Azar Tishe,
een van oorsprong Iraanse
dichteres, en Ton de Gruijter,
de inofficiële stadsdichter van
Nieuwegein, zijn twee van de
deelnemers van het Nieuwe-
geins Peil. Zij gebruiken el-
kaars gedichten als inspira-
tiebron. Thrillerauteur Els Kerk-
hoven en de van oorsprong
Iraanse illustrator Masjid Dja-
linoes vormen een ander duo,
en er zijn nog veel meer kun-
stenaarskoppels. Aanmelden
actie@detweedeverdieping.nu
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City Huiskamerfestival
Op zaterdag 23 september en
zondag 24 september vindt in
City Nieuwegein de eerste editie
van het City Huiskamerfestival
plaats. Diverse huiskamerplek-
ken in City vormen dat weekend
een culturele route waar bezoe-
kers met elkaar kunnen genieten
van dans, muziek en andere op-
tredens. Het festival is één van
de activiteiten om de aantrekke-
lijkheid en levendigheid van de
binnenstad te vergroten. Het is
de bedoeling dat het festival, dat
wordt georganiseerd door de sa-
menwerkende partijen in de bin-
nenstad van Nieuwegein via de
Stichting Binnenstadsmanage-
ment, een jaarlijks terugkerend
fenomeen wordt. City Huiska-
merfestival is gratis te bezoeken

Zowel zaterdag als zondag kun-
nen bezoekers zich van 12 tot
17 uur zich neervleien op luie
banken, zitzakken en kleedjes in

vier verschillende huiskamers
verspreid door City. Met tussen-
pauzes vinden er ieder kwartier
korte, intieme, ontroerende,
grappige en muzikale voorstel-
lingen plaats. Gespeeld door

een bont gezelschap aan pro-
fessionele kunstenaars en ar-
tiesten uit Nieuwegein en om-
streken, zoals onder andere
Savanna Joy, Kees & Trees
Smetvrees en een unieke mode-

show met dichters en dansers.
Daarnaast zijn er op zondag di-
verse workshops zoals Yoga en
Handletteren.

Zaterdag is het Stadsplein tus-
sen 16:00 en 23:00 het decor
voor een evenement voor en
door jongeren. Singersongwri-
ters, live bands, lekkere en ge-
zonde hapjes, fijne lokale bier-
tjes van de Nieuwegeinse brou-
werij Zevenstar, poëzie-optre-
dens, 3D printen en een knusse
buitenbios. Twee tenten zorgen
ervoor dat een spatje regen de
pret niet kan bederven. Om 16
uur zal Burgemeester Backhuis
jongeren die reeds een jonge-
renlintje gekregen hebben nog
eens extra in het zonnetje zet-
ten, door een tegel met hun
naam te onthullen aan de Door-
slag.

Klik hier voor het gehele pro-
gramma: https://goo.gl/qdbjPM

Griezelen tijdens de Kinderboekenweek
Is je kind dol op bloedstollende verhalen over heksen, vampiers
of weerwolven? Dan is de Kinderboekenweek van dit jaar echts
iets voor jullie. Van 4 tot 15 oktober staat in bibliotheek De
tweede verdieping alles in het teken van gruwelijke griezels.

Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen een griezel-
beest maken met de 3D-pen (4 oktober), zijn ze de regisseur
van hun eigen spannende mini-thriller (11 oktober) en kunnen
ze meedoen aan een griezeljacht tijdens het Giga Grote Griezel-
feest op vrijdag 13 oktober (19.00 tot 21.00 uur). Tijdens dit
Griezelfeest is schrijfster Mirjam Mous te gast in de bibliotheek
en leest voor uit haar brandnieuwe boek ‘Een spook(t)huis voor
Fiene’. Tijdens de griezeljacht lossen de kinderen in teams
spannende opdrachten op. Het doel is om de grootste griezel
aller tijden te ontmaskeren. Op de winnaar van de griezeljacht
wacht een fantastisch eng prijzenpakket.

Alle griezelactiviteiten van de Kinderboekenweek zijn te vinden
op www.detweedeverdieping.nu

http://www.detweedeverdieping.nu



